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Özet 
 

Yapıların çevresel etkilerini büyük ölçüde yapıyı oluşturan malzemelerin ekolojik 
özellikleri belirlemektedir. Endüstriyel üretimin, önlem alınmadığı taktirde, çevreye 
olumsuz etkiler yarattığı bilinen bir gerçektir. Bu etkileri önleyici/azaltıcı çözümlerin ve 
ilgili yönetmeliklerin etkin bir şekilde uygulanması çevresel değerlerin sürdürülebilirliği 
açısından önemlidir.  
 
Her endüstriyel üretimde olduğu gibi, yapı malzemelerinin de özellikle üretim sürecinde 
olumsuz çevresel etkileri bulunmaktadır. Türkiye’de, yapı sektöründe temel malzeme 
olan betonun endüstriyel üretimi son yıllarda hızlı bir gelişim ve yaygınlaşma sürecine 
girmiştir. Bu gelişim ve yaygınlaşma paralelinde hazır beton üretiminin çevresel 
etkilerinin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.  
 
Bildiri kapsamında, İstanbul ve Gebze’de hazır beton üretimine yönelik alan çalışması 
yapılmıştır. Hazır beton üretimi ekolojik açıdan değerlendirilerek çevresel etkiye neden 
olan sorunların araştırılması ve bu sorunların çözümüne yönelik olan sürdürülebilirlik 
ilkelerinin  uygulanma  seviyesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 
 

Abstract 
 

The environmental impacts of buildings have been mostly dictated by the ecological 
features of the building materials. It is well known that, unless the essential precautions 
are taken, the industrial production damages the environment. The necessary 
precautions and the related regulations together which prevent/ minimise the negative 



environmental impacts are very important in the sustainability of environmental 
properties.  
 
As with every industrial production, the building materials also have negative 
environmental impacts especially during their production process. In recent years, the 
industrial production of concrete, which is one of the basic materials in the construction 
sector, has been developed and become widespread in Turkey. In parallel with this 
development, assessing the environmental impacts of the ready-mixed concrete 
production has gained an important role.  
 
For this purpose, a field study on several ready-mixed concrete establishments has been 
conducted in İstanbul and Gebze. The ready-mixed concrete production has been 
assessed in respect to ecological factors and the problems of this production that have 
environmental impacts have been investigated. For the solution of these problems, the 
degree to which the sustainability principles are applied has been determined. 

 
 

1. GİRİŞ 
 

Yapı malzeme ve elemanlarının ekolojik özellikleri, kullanıldıkları yapıların ekolojik 
özelliklerini, dolayısıyla çevresel etkilerini de büyük ölçüde belirlemektedir. Bu etkiyi, 
yapı malzemelerinin  yaşam döngüsünü oluşturan aşamaların ekolojik seviyesi 
belirlemektedir. 
 
Çevre dostu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin 
benimsendiği, 1999 Davos Zirvesi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine 
(Global Compact Programme) Türkiye de katılmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki her 
endüstriyel üretim gibi yapı malzeme üretim teknolojilerinin de ekolojik, çevre dostu, 
çevresel değerlere en az zarar veren süreçlerden oluşması beklenmektedir. Bu nedenle, 
yapı malzemesi üretim sistemlerinin çevresel etkilerinin araştırılarak ortaya konması, 
alınması gereken önlemlerin geliştirilmesi açısından önemli olmaktadır. Bu önlemlerin 
etkin bir şekilde uygulanması çevresel değerlerin sürdürülebilirliği açısından gereklidir. 
Ülkemizde bu etkileri azaltmaya yönelik mevzuat bulunmaktadır. Ancak bunların 
yaptırım güçlerinin  ve uygulamaya aktarılma başarılarının irdelenmesi gerekmektedir.  
 
Yapı üretiminde temel malzeme olan betonun endüstriyel üretimi son yıllarda hızlı bir 
gelişim ve yaygınlaşma sürecine girmiştir. Betonun en çok iki saat içerisinde 
kullanılması gerekliliği de hazır beton tesislerinin kentlerin hemen her bölgesinde 
kurulmasına yol açmıştır. Bu gelişim ve yaygınlaşma paralelinde, hazır beton üretiminin 
çevresel etkilerinin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.  
 
Bu çalışmada, hazır beton üretiminin ekolojik bir değerlendirilmesi yapılarak, çevresel 
etkiye neden olan sorunların araştırılması ve  bu sorunların çözümüne yönelik olan 
sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanma seviyelerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. 
Olumsuzlukların hangi aşamada nasıl ortaya çıktığı ve sonuçları bilinirse, bunların 
azaltılması/yok edilmesi için çözümlerin belirlenmesi kolaylaşacaktır. Bu da hazır beton 
üretiminin çevre dostu olarak nitelenmesini sağlayacaktır. 

 
 



2. HAZIR BETON MALZEMEDE ÇEVRESEL SORUNLAR 
 

Betonun dayanıklı bir malzeme olması, kullanım sürecinde fazla bakım onarım 
gerektirmemesi, ona ekolojik bir özellik kazandırmaktadır. Ancak, üretim sürecinde 
yoğun enerji ve doğal kaynak kullanılması, ayrıca emisyon ve katı atık oluşturması 
nedeniyle olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Çünkü yapı malzeme ve elemanlarının  
yaşam döngüleri sürecinde çevresel etkileri bu şekilde olmaktadır [1]. 
 
 2.1. Doğal Kaynak Kullanımı 
 
Worldwatch Enstitüsü verilerine göre [2]; yapılaşma faaliyetleri, her yıl küresel olarak 
kullanılan taş, çakıl ve kumun % 40’ını, doğal ahşabın % 25’ini,  suyun % 16’sını ve 
enerjinin % 40’ını tüketmektedir. Bu tüketimlerde, yaygın olarak kullanılan malzeme 
olması nedeniyle, hazır betonun payı büyüktür. Türkiye genelinde yılda ortalama 25 
milyon m3 hazır beton üretilmektedir [3]. Türk Yapı Sektörü Raporu’na [4] göre; 
Türkiye’de 2001 yılında hazır beton üretimi için yaklaşık 65 milyon ton agrega 
üretilmiştir. Yine aynı raporda, hazır beton üretimi için agrega gereksiniminin gittikçe 
artmakta ve agrega kaynaklarının  azalmakta olduğu bildirilmektedir. Bu şekilde, bir 
doğal kaynağın hızla tüketilmesiyle birlikte, bunların kaynağından alınması sırasında 
doğal konturların/yapının bozulması sorunu da ortaya çıkmaktadır. 
 
Hazır beton üretiminde, önemli bir doğal kaynak olan su tüketimi de ciddi bir sorundur. 
Bu sistemde beton karma suyundan çok, transmikserin dışının taşımadan önce ve sonra, 
içinin ise günün sonunda yıkanması gerekliliğinden doğan su tüketimi önemli 
olmaktadır. Bu konuda “Environment Canada” örgütünün tahmini, bir araç için günlük 
su tüketimi 500 galondur [5]. 
 
2.2. Enerji Tüketimi 
 
Yapı malzemelerinin enerjiyi her aşamada etkin kullanması veya kullanım sırasındaki 
işleviyle bunu sağlaması, onu ekolojik olarak değerlendirmede önemli bir kriter 
olmaktadır. Çünkü bu, aynı zamanda kullanıldığı yapının enerji etkinliğini de 
belirlemektedir. Bunun için de öncelikle yapı malzemesinin kendi üretim sürecinin 
enerji etkin olması gerekmektedir [6]. Hazır beton üretiminde bileşen olarak kullanılan 
çimentonun enerji yoğun bir üretim sürecine sahip olması beton malzemenin enerji 
etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  
 
Hazır betonun enerji etkinliği onu oluşturan malzemelerin enerji etkinliğinden başka, 
üretim aşamasında tüketilen enerji miktarına da bağlıdır. Bu aşamada  enerji tüketimi, 
hammaddenin tesise taşınması, beton üretimi, üretilen betonun yapı alanına taşınması 
işlemleri için olmaktadır. Hammadde kaynağının üretim alanına uzaklığına bağlı olarak 
enerji tüketimi artmaktadır. Üretilen yaş betonun priz nedeniyle çok uzak mesafelere 
taşınamama zorunluluğu ise taşıma enerjisini azaltmaktadır. Hazır beton üretim aşaması 
geleneksel sistem beton üretimiyle kıyaslandığında enerji yoğun bir üretim 
sayılmaktadır.  
 
2.3. Kirlilikler 
 
Hazır beton üretiminde hammaddelerin taşınması, depolanması, üretim yerine 
aktarılması sırasında oluşan toz emisyonları hava kirliliğine neden olmaktadır. Kullanım 



fazlası beton nedeniyle oluşan katı atık ve transmikserlerin yıkanması ile kimyasal 
madde ve yakıt depolarından oluşabilecek sızıntılar da toprak kirliliğinin, dolayısıyla da 
su kirliliğinin kaynağı olmaktadır. Hazır beton üretim alanlarında yıkama suyunun 
alkalinite düzeyi 12 pH’a kadar çıkabilmektedir [5]. Beton atıkları ayrıca, bileşiminde 
bulunan çimento, kimyasal katkılar vb. maddeler nedeniyle bırakıldığı yerdeki doğal 
yapıyı etkilemekte, yaşam alanlarını yok etmektedir. Bunların bilinen olumsuz sonuçları 
ise çevresel değerlerin, dolayısıyla insan sağlığının bozulmasıdır. 
 
 
3. ALAN ÇALIŞMASI: HAZIR BETON ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 
 
Çalışma kapsamında, hazır beton üretiminin kaynak kullanımı, enerji tüketimi ile 
özellikle olası kirlilikler ve ilgili yönetmeliklere uygunluk düzeyi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, Gebze ve İstanbul Anadolu Yakasında hazır beton üretim 
alanlarına yönelik çalışma yapılmıştır. Üretim alanları rasgele seçilirken, farklı 
firmalara ait olmalarına özen gösterilmiştir. Hazır beton üretim alanları yöneticilerinden 
çalışma kapsamı doğrultusunda bilgi alınırken, aynı zamanda gözlem de yapılmıştır. Bu 
çalışma için, çevre mevzuatında yer alan ilgili yasa ve yönetmelikler [7, 8, 9, 10, 11,12], 
Avrupa Hazır Beton Birliği yayınları [13] ve Türkiye Hazır Beton Birliği yayınları 
[14,15] çerçevesinde değerlendirme kriterleri belirlenmiştir.   
 
Alan çalışmasında 24 hazır beton üretim alanında gözlem yapılmıştır. Bunların %41’i 8 
yıllık, diğerleri ise 12, 6 ve 5 yıllık kuruluşlardır. %64’ünün THBB (Türkiye Hazır 
Beton Birliği) üyesi olup ilgili yönetmeliklerde belirtilen belgelere sahip oldukları 
belirlenmiştir. Üretim alanlarının %36’sı yerleşim bölgesinde, %50’si endüstri 
bölgesinde, diğerleri ise taş ocağı bölgesindedir. %80’i yaş sistem üretim yapmaktadır.  
 
Kaynak ve enerji tüketimi ile ilgili olarak; gözlem yapılan üretim alanlarında yıllık 
beton üretim miktarı en yüksek 200.000 m³, en düşük 18.000 m³’tür. Üretim miktarı 
doğrultusunda tesislerin 1 m³ beton üretimi için yıllık elektrik harcamaları ile ilgili 2.3 - 
9.2 kw arasında değişen değerler verilmiştir. Yakıt tüketiminin de 1 m³ için yaklaşık 
100 ton/yıl olduğu ifade edilmiştir. Hammadde geliş mesafesi; agrega için en kısa 20 
km., en uzak 150 km., çimento için en kısa 5 km., en uzak 350 km. olduğu belirtilmiş. 
Çoğunluğunda üretim için taşıma su kullanıldığı ifade edilmiştir. Su geliş mesafesi 1-5 
km. arasındadır. 
 
Emisyon azaltıcı tedbirler ile ilgili olarak; üretim alanlarının %80’inin kagir duvarla 
çevrelendiği, ancak duvar yüksekliğinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Duvara 
ilaveten ağaç veya bitki duvarı ile çevreleme %50’sinde gözlenmiştir. Ancak üretim 
alanlarının planlamasında ve agregaların depolanmalarıyla ilgili düzenlemelerde hakim 
rüzgar yönünün dikkate alınmadığı anlaşılmıştır. %64’ünün zemini beton kaplama, % 
16 asfalt, diğerlerinin zemini ise topraktır. Çoğunun agrega depolama alanının zemini 
topraktır ve yoğun toz oluşumu gözlenmiştir. Agrega depolama alanları %41’inde duvar 
çevrili, %29’unda duvarla birlikte üst örtü uygulaması bulunmaktadır. İki üretim 
alanında bu önlemlere ilaveten bitki-ağaçlandırma olduğu görülmüştür. %64’ünde tozu 
önleme amaçlı nemlendirme yapıldığı ifade edilmiştir. Agrega bunkerlerinin ve taşıyıcı 
bantların çoğunlukla örtülü(kapalı) sistem olduğu gözlenmekle birlikte, buna uymayan 
tesisler de bulunmaktadır. Çimento silolarından kaynaklanan toz emisyonlarına karşı, 
alan çalışması yapılan bütün yerlerde torbalı veya temizlenen türden olmak üzere 



filtreler kullanılmaktadır. Çimento silosu filtre temizlik periyodu 1 veya 3 ay olarak 
belirtilmiştir. Filtre temizliği sırasında çevreye toz yayılmasına karşı alınan önlemler 
konusunda net bir cevap alınamamıştır. 
 
Su ve katı atık yönetimi konusunda; üretim alanlarının hemen hepsinde çökeltme 
havuzu bulunduğu gözlenmiştir. Çökeltme havuzuna doğru zemin eğimi yapıldığı, 
sadece birinde ise zemin eğimine ilaveten kanallarla yönlendirme yapıldığı 
belirlenmiştir. Çoğunluk tarafından atık su olmadığı ifade edilmekle birlikte, bazılarında 
alan temizliği sırasında suların kanalizasyon sistemine yönlendirildiği gözlenmiştir. 
Sadece bir üretim alanında, bu konuda önlem alındığı ve alandan sızan suyun pH’ını 
düzenleyici sistem olduğu gözlenmiştir. Havuzdan çıkarılan katı atık kurutulduktan 
sonra genellikle belediyenin atık alanlarına aktarılmaktadır. Bir kısmı ise taş ocağına 
aktarıldığını belirtmiştir. Gözlem yapılan alanların %25’inde beton ayrıştırıcı geri 
dönüşüm sistemi bulunmaktadır. Ayrıca %64’ü transmikserlerinin, taşıma sırasında 
yollara beton sıçramasını önleyici, ekolojik kapaklı olduğunu belirtmiştir. Diğerleri ise 
kapasiteden daha az yükleme yaparak sıçramaya karşı önlem almaktadır. Mikserlerde 
artan betonun herhangi bir yere dökülmemesi konusunda titizlik gösterildiği belirtilmiş 
olmakla birlikte, az da olsa üretim alanı yakınında yol kenarlarında beton kalıntıları 
görülmüştür. Akaryakıt, yağ, kimyasal madde depolamada etiketlemeye çoğunlukla 
uyulduğu, ancak sızıntı olasılığına karşı geçirimsiz duvar-zemin uygulamasına özen 
gösterilmediği gözlenmiştir. 

 
Gürültü konusunda önlemler açısından; %20’inde nakliye araçlarında gürültü 
engelleyici düzenleme olduğu belirtilmiştir. Yerleşim bölgesinde bulunan bir üretim 
alanında, zorunlu haller dışında saat 18.00’den sonra malzeme gelişi olmadığı 
belirtilmiştir.  
 
Hazır beton üretim alanlarının çoğunluğunda 1-3 ay aralıkla, bir kısmında ise her gün iç 
denetim yapıldığı belirtilmiştir. Gürültü ölçüm periyodu ile ilgili sadece %20’inden 
cevap alınmıştır. Bunlar da gürültü denetiminin yılda bir defa belediye tarafından 
yapıldığını belirtmişlerdir. Çoğunluk tarafından ise fazla gürültü olmadığı ifade 
edilmiştir. Toz emisyonu ve atık su ile ilgili denetim aralıkları konusunda 3 ay, 6 ay, 
1yıl gibi farklı cevaplar alınmıştır. Denetimler ilgili belediyeler, İSKİ ve Çevre 
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. THBB üyesi olan üretim alanları, bunlara ilaveten 
öğretim üyelerinden oluşan komisyonlarca da denetlendiklerini belirtmişlerdir. 
 

 
4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 
Alan çalışması ile edinilen verilerden ülkemizde hazır beton üretim alanlarının son 8-9 
yılda artış ve gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Özellikle THBB üyesi olanlarında, 
çevre yönetimi bulunmaktadır. Bu bağlamda, olası çevre kirliğinde yapılacak işlemler 
yönetmeliği bulunduğunun, çevre yükümlülükleri ve sorumluluklarına ilişkin personele 
eğitim verildiğinin belirtilmesi çevresel duyarlılık açısından gelişimi göstermektedir.  
 
Ülkemizde hazır beton üretimi ile ilgili 8. beş yıllık kalkınma planı döneminde (2001-
2005) ulaşılması öngörülen hedeflerde; “Milli akreditasyon sistemi bir an önce  
yasalaştırılmalı, standart dışı – TSE ve THBB Kalite Güvence Sistemi belgesi olmayan 
betonların kullanımı yasaklanmalıdır” maddesi yer almaktadır [16].  



Bu maddenin öncelikli hedefinin beton kalitesinin iyileştirilmesi olduğu bilinmektedir. 
Ancak araştırmada THBB’ne üyelik kriterlerinden birinin de çevresel etkilere karşı 
önlem almak olduğu belirlenmiştir. Alan çalışmasıyla da THBB üyesi üretim 
alanlarında çevresel etkileri azaltıcı çalışmalar konusuna çoğunlukla önem verdileri 
gözlenmiştir. THBB üyesi olmayan üretim alanlarında ise bu konuda eksiklikler tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte, THBB üyesi üretim alanlarında da mevzuata tam olarak 
uyulduğu söylenemez. Bu durumun THBB’nin yasal yaptırımının olmayışından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 
Hazır betonun önemli miktarlarda yenilenemeyen doğal kaynak tüketmesiyle oluşan 
çevresel etkiyi azaltmak için, geri dönüştürülmüş veya uygun atık maddeler bileşen 
olarak kullanılabilir. Ayrıca yaş veya ömrünü tamamlamış betonun dönüştürülerek 
hammadde olarak tekrar kullanılması da kaynak koruyucu önlemler olmaktadır. 
Araştırma kapsamındaki, bütün üretim alanlarında çökeltme havuzunun bulunması, 
toplanan suyun geri dönüştürülerek yeniden kullanımını sağlamaktadır. Bu da toplam su 
tüketimini azaltması açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Buna karşılık 
özellikle agreganın geri dönüşümünü sağlayan beton geri dönüşüm sistemlerinin yaygın 
olmaması kaynak korunumu açısından etkinliği azaltmaktadır.  
 
Hazır beton üretiminde kullanılan elektrik enerjisi zararlı emisyonlara neden 
olmamaktadır. Ancak,  özellikle ülkemizin enerji kaynağı bakımından büyük oranda 
dışa bağımlı olduğu göz önüne alındığında hazır beton üretiminde elektrik enerjisi 
kullanılması ekonomik yönden olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 
üretim sistemlerinin enerjiyi daha verimli kullananlardan seçilmesi ve bu yönde gelişme 
sağlamak için araştırma yapılmasının ülkemiz için ekonomik ve çevresel yararları 
olacağı açıktır. 
 
Beton bileşenlerinden çimentonun, enerji yoğun bir malzeme olmasının da betonun 
enerji etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Geri dönüştürülmüş veya atık içerikli çimento 
kullanımı bu etkiyi azaltan ekolojik bir yaklaşım olmaktadır. Çünkü, üretiminde 
dönüştürülmüş içerik kullanılması  bir çok yeşil yapı malzemelerinin en önemli özelliği 
olmaktadır [17]. Bu şekilde, doğal kaynak tüketimi azaldığı gibi onun yerine 
kullanılacak olan asıl hammaddeyle ilgili süreçlerde harcanan enerji  ortadan kalktığı 
için toplam enerji tüketimi de azalmaktadır. Yüksek fırın cürufu veya uçucu kül gibi 
atıkların beton bileşiminde kullanılmasının ayrıca, onun çeşitli özelliklerini iyileştirici 
etkileri de bulunmaktadır. Örneğin yüksek uçucu kül içerikli betonlar özellikle su ve 
klor iyonu sızmasına karşı son derece dirençlidir [18]. Çalışma kapsamındaki beton 
üretim alanlarına hammaddenin çoğunlukla uzak mesafelerden getirilmesi enerji 
tüketimini arttırıcı rol oynamaktadır. Beton geri dönüşüm sistemlerinin yaygın olmayışı 
da, katı atık miktarının artmasına, dolayısıyla da bunların atık alanlarına taşınmasını 
gerektirmektedir. Bu da enerji tüketimine ek bir yük getirmektedir.   
 
Hava kalitesini bozucu önemli kirleticilerden olan ve insanlarda çeşitli solunum yolu 
hastalıklarına yol açan toz emisyonları hazır beton üretim alanlarının önemli bir sorunu 
olmasına rağmen yeterli önlemler alındığında etkisi azalabilmektedir. Bunlar basit ve 
düşük maliyetli önlemler olmasına rağmen, araştırma yapılan üretim alanlarında yaygın 
uygulanmadığı görülmüştür.  
 
Hazır beton üretiminden kaynaklanan katı atıkların yok edilmesi için en akılcı çözüm, 
atığın oluşumunu engellemek veya en aza indirmektir.  Böylece sorunun boyutu 



küçülmektedir. Bu gerçekleşemediğinde atığın dönüştürülerek veya dönüştürülmeden 
yeniden kullanılması çözüm olarak düşünülmektedir. Geri dönüştürmek bazı 
malzemeler için uygun olsa da hazır beton atıklarının geri dönüştürülerek yeniden 
kullanılması için gereken sistemin pahalı olması nedeniyle, geri dönüşüm yerine 
betonun başka bir amaçla (uygun bir beton eleman üretimi, yol yapımı vb.) kullanımı da 
uygun bir çözüm olmaktadır. Ayrıca geri dönüşüm için de enerji kullanımı 
gerekmektedir. Betonun geri dönüşüm işlemi için tüketilen enerji ise, beton üretimi için 
tüketilen ilk enerjiden % 5 daha fazladır [19].  
 
Oluşan katı atığın belediyenin gösterdiği bölgelere atılması genel kirlilik sorununa 
çözüm olmamakta ve atıldığı yerde kirliliği çoğaltmaktadır. Her bir üretim alanında 
beton geri dönüşüm sistemleri yerine, uygun bölgede merkezi bir sistem oluşturulması 
çevresel bir yaklaşım olacaktır. Bu kapsamda, genel olarak katı atık yönetiminin yeterli 
düzeyde olmadığı düşünülmektedir. 
 
Hazır beton üretim alanlarının çevresel etkilerine yönelik yönetmelik ve diğer 
düzenlemelerin uygulanmalarını sağlamak için yaptırım güçlerinin yüksek ve 
denetimlerin düzenli olması gerekmektedir. Beton üreticisi denetimlerin Belediye 
tarafından yapıldığını belirtirken, Belediye’den edinilen bilgiye göre emisyon denetimi 
Çevre Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte denetim periyotları ile ilgili 
farklı süreler ifade edilmesi de bu konuda bir takım aksaklıkların olduğunu 
göstermektedir.  Ayrıca üreticiler de denetimlerin yetersiz olduğunu ifade etmektedirler. 
Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde yerel ve merkezi yönetimler ile çeşitli 
kuruluşlarca denetimler sıkı bir şekilde yapılmakta ve bütün tesislerin standartlara 
uygunluğu sağlanmaktadır. Böyle yaptırımların ve denetimlerin güçlü olduğu ülkelerde, 
hazır beton  çevre dostu endüstri sınıfına girmektedir [20,21].  
 

 
5. SONUÇ 

 
Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasıyla endüstriyel üretimlerin çevreye olan 
olumsuz etkilerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa bile, 
azaltılabilmektedir. Hazır beton üretimi için çevresel  sorunlar ve çözümler teorik olarak 
bellidir. Ancak bunların uygulamaya aktarılması için toplumumuzun her kesiminde 
çevresel konularla ilgili bilinçlenme düzeyinin oluşması gerekmektedir. Doğal 
dengelerin bozulmasının çevresel ve ekonomik sonuçlarının farkında olan kullanıcıların, 
tercihlerini de daha az zararlı olandan yana kullanmaları beklenebilir. Bu durumda 
üreticiler de tesislerini bu yönde geliştirmek zorunda kalacaklardır. 
 
Yapılan alan çalışmasında, tesisler arasında çevresel uygulamalarla ilgili çok farklı 
durumların olduğu gözlenmiştir. Bazılarında sorunlara çözüm getiren uygulamaların 
büyük oranda gerçekleşmesine rağmen bazılarında belli oranlarda, bazılarında ise hiç 
önemsenmemektedir. Bu uygulamaların bir ekonomik maliyetinin olmasına rağmen 
bazı tesislerde çevresel değerlerin ön plana çıkması sevindiricidir. Ancak sorunlardan 
haberi olsa bile kaliteden ve çevreden ödün vererek, maliyeti azaltma davranışı içinde 
olan tesislerin de bulunması düşündürücüdür. Burada, ülkemizde bulunan çevre 
mevzuatına uyma zorunluluğunun, yaptırım gücünün veya denetimlerin yeterli 
olmadığı, yani tam olarak uygulamaya aktarılamadığı ortaya çıkarmaktadır. Türk Yapı 
Sektörü Raporu’nda da [4] Birlik üyesi olmayan firmaların ruhsatsız, standart ve 
denetim dışı üretim yapılmasının önemli bir sorun olduğu açıklanmaktadır. 



 
Burada başta malzeme üreticileri olmak üzere toplumu oluşturan her bireyin çevresel 
sorunlara karşı sorumluluk duyması önemli olmaktadır. Yapılan çalışma sununda, bu 
konuda gelişme olduğu ancak henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı anlaşılmıştır. 
Ülkemizde çevre mevzuatında yer alan yasa ve yönetmeliklerin yaptırım gücünün  ve 
denetimlerin arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 8. Beş yıllık kalkınma planında 
öngörülen hedeflerin yürürlüğe girmesi konusunda ilgili kurumların girişimde 
bulunması gerekmektedir. 
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